สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กงานเขตทวีวัฒนา (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(1.2). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด

2

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

3

7. รอยละของการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร และตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

รอยละรายการที่ไดรับอนุมัติงบ
ประมาณใหปรับปรุงซอยในพ้ น
ื ที่เขต
ทวีวัฒนาใหอยูในสภาพดี
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได
ดําเนินงานแลวเสร็จตามแผนที่
กําหนด

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(2.1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายทะเบียน

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(3.1). โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 15 ตอ
จากเดิมถึงจุดที่กําหนดให
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(3.2). โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2
ซอย 19

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(3.3). โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองเนิน
ทราย ซอย 1

100.000
(รอยละ)

(4.1). กิจกรรมการเตรียมการแกไขปัญหา
นํ้ าทวมในพ้ น
ื ที่เขตทวีวัฒนา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(4.4). ขุดลอกคลองแยกคลองบางไผ จากคลอง
บางไผถึงหมูบานชนช่ น
ื

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

4. รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(5.1). กิจกรรมการออกแบบจัดทํารายการสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

95.00
(รอยละ)

127.700
(รอยละ)

25.00
(รอยละ)

76.180
(รอยละ)

(6.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9.1 รอยละของยอดรวมการจัดเก็บ
ภาษี 3 ประเภทตามยอดรวม
ประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สํานัก
การคลังกําหนด
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9.2 รอยละของยอดรวมการจัดเก็บ
ภาษีคางชําระ 3 ประเภท

ความกาวหน าของงาน :100.00%

27/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ผูรับจางดําเนินการตามสัญญา
ได 100% ตรวจรับงานวันที่ 23 ส.ค. 2562

(4.3). ขุดลอกคลองผูใหญ จากคลองบางเชือก
หนังถึงคลองบางนอย

5. รอยละความสําเร็จของการ
ออกแบบและจัดทํารายการของสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ
และผูพิการ

ความกาวหน าของงาน :100.00%
29/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

25/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ผูรับจางสงมอบงานเรียบรอยแล
ว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

5

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(4.2). ขุดลอกคลองลัดนิ่มไสว จากคลองบาง
พรหมถึงคลองบางนอย

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

13/9/2562 :การจัดทําโครงการลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 - 15 กันยายน 2562
รวมทงั ้ หมด 40 คํารอง จํานวน 45 หลัง แบง
เป็ นแขวงทวีวัฒนา 18 คํารอง จํานวน 23 หลัง
แขวงศาลาธรรมสพน 22 คํารอง จํานวน 22
หลัง ผลการดําเนินงานคิดเป็ นรอยละ 100
ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว
แลวตงั ้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน
2562 โครงการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบานรวมทงั ้ สน
ิ้  267
คํารอง จํานวน 590 หลัง แบงเป็ นแขวงทวีวัฒนา
87 คํารอง จํานวน 123 หลัง แขวงศาลาธรรม
สพน 180 คํารอง จํานวน 467 หลัง ผลการ
ดําเนินงานคิดเป็ นรอยละ 100

25/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ผูรับจางสงมอบงานเรียบรอยแล
ว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

100.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(3.7). โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

30/7/2562 : ผูรับจางดําเนินการตามสัญญาได
100% ตรวจรับงานวันที่ 11 ก.ค. 2561 ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

(3.6). โครงการปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2
ซอย 24

3. รอยละความสําเร็จในการเตรียม
การแกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร

17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนปฏิบัติหน าที่ ประจําเดือนกันยาบย
2562 ในการใหความชวยเหลือเจาพนักงานใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่ือไดรับแจง
เหตุ ออกตรวจตรา สอดสองสถานที่ที่ไม
ปลอดภัยเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัยในพ้ น
ื ที่เขต

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(3.5). โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก
7-7

4

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(3.4). โครงการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก
7-14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

27/6/2562 : - ซอมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองขุด เงิน 476,761 บาท ผูรับจาง
ดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา สรุป โครงการ
ซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่ง
สาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือด
รอนของประชาชน ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว จํานวน 9 โครงการ รวม
จํานวนเงินทงั ้ สน
ิ้  2,947,136 บาท ดังนี้ 1
ซอมแซมซอยศาลาธรรมสพน 13 จํานวนเงิน
438,800 บาท 2 ซอมแซมซอยแยกถนนลัดนิ่ม
ไสว จํานวนเงิน 496,815 บาท 3 ซอมแซม
โรงเรียนวัดปุรณาวาส จํานวนเงิน 237,876 บาท
4 ซอมแซมโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ ์ จํานวนเงิน
347,859 บาท 5 ซอมแซมซอยศาลาธรรมสพน
66 จํานวนเงิน 267,900 บาท 6 ซอมแซมทาง
เดินสวนปาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จํานวน
เงิน 457,800 บาท 7 ซอมแซมโรงเรียนมัธยมปุ
รณาวาส จํานวนเงิน 182,790 บาท 8 ซอมแซม
อาคารบานพักขาราชการและลูกจางโรงเรียน
มัธยมปุรณาวาส จํานวนเงิน 40,535 บาท 9
ซอมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุด
จํานวนเงิน 476,761 บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ผลดําเนินการของเดือน
กันยายน 2562 1. ดําเนินการรักษาสภาพคู
คลองฯ รอบที่ 3 จํานวน 5 คลอง ดังนี้ 1. คลอง
ลัดนิ่มไสว 2. คลองศรีศุภผล 3. คลองใหม 4.
คลองแยกคลองบางไผ 5. คลองลํานํ้ าสวนทวีวนา
รมย สรุป 1.1 ทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํ า
บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํ าและคัน
หิน โดยใชแรงงานเขต จํานวน 60 ซอย แลว
เสร็จตามแผนกําหนด ดังนี้ 1. ซอยหมูบานริน
์ ละถนนทวีวัฒนา 2 ซอยโรงเรียนนวมินท
สวัสดิแ
ราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 3. ซอยสม
ปรารถนา 4. ซอยทางเขาสํานักงานเขตทวีวัฒนา
5. ซอยผองแผว 6. ซอยคําหวาน 7. ซอยจารุพร
รณ 8. ซอยประชารวมใจ 9. ซอยสมพรอุทิศ 10.
ซอยบางพรม 11. ซอยแยกถนนทวีวัฒนา (ซอย
แสวงสุข) 12. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23
13. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 22 14. ซอย
หมูบานเปรมวดี 15. ซอยพลายงาม 16. ซอยอริ
ศรา 17. ซอยหมูบานมัลลิกา 18. ซอยหมูบาน
ปิ่ นนคร 2 19. ซอยใบหอ 20. ซอยขางโรงงาน
นํ้ าพริกเผาไทยแมประนอม 21. ซอยขางโรงงาน
นํ้ าพริกเผาไทยแมประนอม 22. ซอยปิ่นเกลา
นคร 2 23. ซอยรวมเจริญ 24. ซอยยินดีธรรม
(ซอยแยกทวีวัฒนา) 25. ซอยหมูบานศรีศุริยวงศ
26. ถนนลัดนิ่มไสว 27. ซอยศิริฉัตร 28. ซอย
บรมราชชนนี 64 แยก 2 แยก 4 29. ซอยบรม
ราชชนนี 78 30. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 2
1 (ซอยอัยเวศน) 31. ซอยแยกซอยบรมราชชนนี
78 (ซอยขางบานอัครพงศปรีชา) 32. ซอยรวมเจ
ริญ 33. ซอยแยกซอยเปรมวดี (แยก 1-6) 34
ซอยสมปรารถนา 35. ซอยบุญชนะ (ตนซอย)
36. ซอยโกมุท 37. ซอยแยกซอยพุทธมณฑล
สาย 2 (ซอยนาวี) 38. ถนนหน าโรงเรียนตงั ้ พิรุ
ฬหธรรม 39. ซอยทางเขาสถานีตํารวจนครบาล
ธรรมศาลา 40. ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 2
(ซอยจิตอําไพ) 41. ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 7
(ซอยรมพฤกษ) 42. ซอยหมูบานอรุณรัตน 43.
ซอยพุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๒๑/๑ 44. ซอย
หมูบานรวมเกื้อ 45. ซอยหมูบานนทีทอง 46.
ซอยหมูบานกรีนวิลล ชวนช่ น
ื ปารควิลล 47.
ซอยหมูบานสุขทวี 48. ซอยหมูบานกาญจนา 49.
ซอยเปรมวดี 50. ซอยอํานวยโชค 51. ถนน
เลียบคลองปทุม 52. ซอยเปรมวดี 1 53. ซอย
แยกซอยใบหอ 54. ซอยหมูบานทิมเรืองเวช 55.
ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 (ซอยคลองตน
ไทร) 56. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 24 57.
ซอยหมูบานกอบแกว 1 58. ซอยหมูบานกฤษดา
นคร โครงการ 16-17 59. ซอยหมูบานธารแกว
60. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 1.2
ทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํ าฯ โดยการจาง
เหมา จํานวน 2 ซอย แลวเสร็จตามแผน 2 ซอย
ดังนี้ 1. ซอยเขาหมูบาน ป.ผาสุก 2. ถนน
สุขาภิบาลบางระมาด 2. ตามแผนการขุดลอกคู
คลองและเปิ ดทางน้ํ าไหล จํานวน 18 คลอง
ดําเนินการโดยใชแรงงานเขต 15 คลอง ดําเนิน
การโดยการจางเหมา 3 คลอง แลวเสร็จตามแผน
ดังนี้ 2.1 ขุดลอกคู คลองฯ โดยใชแรงงานเขต
15 คลอง ดําเนินการ 3 รอบ ดังนี้ 1. คลองทอ 2.
คลองนา 3. คลองเนินทราย 4. คลองบางตาล 5.
คลองบางนอย 6. คลองบางพรม 7. คลองบาง
กระทึก 8. คลองบานไทร 9. คลองปทุม 10.
คลองยายโมง 11. คลองยายหนอม 12. คลอง
แยกคลองบางนอย 13. คลองศรีศุภผล 14.
คลองใหม 15. คลองลํานํ้ าสวนทวีวนารมย 2.2
ขุดลอกคู คลองฯ โดยการจางเหมา จํานวน 3
คลอง ดังนี้ 1. คลองผูใหญ 2. คลองลัดนิ่มไสว
3. คลองแยกคลองบางไผ 3. จัดกิจกรรมรณรงค
ไมทงิ้ ขยะลงในคู คลอง แผนกําหนด 4 ครัง้  3.1
ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงคไมทงิ้ ขยะลงในคู
คลอง จํานวน 12 ครัง้  แลวเสร็จเกินกวาแผน
กําหนดดังนี้ 1. คลองแยกคลองบางนอย สถานที่
จัดรณรงค สมาคมชาวปักษใต 2. คลองศรีศุภผล
สถานที่จัดรณรงค ที่วางติดถนนอุทยาน 3. คลอง
ใหม สถานที่จัดรณรงค ซอยบรมราชชนนี 64 4.
คลองบางกระทึก สถานที่จัดรณรงค ชุมชนศรี
มณฑล 5. คลองทอ (ชวงที่ 1) สถานที่จัดรณรงค
ที่วางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 6. คลอง
ทอ (ชวงที่ 2) สถานที่จัดรณรงค ที่วางบริเวณ
ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 22 7. คลองบาง
ตาล (ชวงที่ 1) สถานที่จัดรณรงค ซอยสวนผัก
60 8. คลองบางตาล (ชวงที่ 2) สถานที่จัดรณ
รงค ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 29 9. คลอง
ยายโมง (ชวงที่ 1) สถานที่จัดรณรงค ซอยบรม
ราชชนนี 109 10. คลองยายโมง (ชวงที่ 2)
สถานที่จัดรณรงค ซอยบรมราชชนนี 115 11.
คลองลัดนิ่มไสว สถานที่จัดรณรงค ถนนลัดนิ่ม
ไสว 12. คลองแยกคลองบางไผ สถานที่จัดรณ
รงค ซอยทวีวัฒนา 5
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%
17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยสํานักงานเขตทวีวัฒนา
ดําเนินการออกแบบพรอมรายการของการจัด
ทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการเพื่อใหอาคารสํานักงานเขตมีการเตรียมการ
สรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและ
คนพิการตามมาตรฐานของสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับทุกคน (Universal Design) โดยมี
รายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 1. จัดทําแบบ
Checklist อาคารสถานที่ที่เป็ นมิตรกับคนพิการ
และผูสูงอายุ เพื่อตรวจสอบรายการสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่สํานักงานเขตมี 2. ดําเนินการ
ปรับปรุงเพื่อใหอาคารสํานัก งานเขตมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการและผูสูงอายุครบ
ตามมาตรฐาน 3. จัดสงแบบรายงานผลการ
ดําเนินงานอาคารสถานที่ที่เป็ นมิตรกับคนพิการ
และผูสูงอายุสงสํานักการโยธา 4. ดําเนินการ
ออกแบบและรายการประกอบแบบในสวนที่
สํานักงานเขตยังไมมีพรอมใบประมาณราคาสง
สํานักการโยธาเพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ความกาวหน าของงาน :100.00%

5/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว สรุปผลการดําเนินงาน 1. ตรวจ
แนะนํ าดานสุขลักษณะทางกายภาพ 88 ราย 2.
ตรวจวิเคราะหหาสารปนเปื้ อนอาหาร 4,475 ตัว
อยาง ผานเกณฑ 4,475 ตัวอยาง คิดเป็ นรอยละ
100 3. สถานประกอบการอาหารไดรับปาย
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพ
มหานคร ระดับดี จํานวน 88 ราย จากจํานวนทงั ้
หมด 88 ราย คิดเป็ นรอยละ 100 4. สงเสริมให
ผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารเขารับการอบรม
ตาม หลักสูตรของกรุงเทพมหานคร และผานการ
ทดสอบ จํานวน 111 คน 5. สงเสริมใหผูสัมผัส
อาหารสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากคูมือหลัก
สูตร การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร
(Self study) และผานการทดสอบ จํานวน 67
คน

(6.2). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง ความกาวหน าของงาน :100.00%
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย
5/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(7.1). กิจกรรมเพิม
่ ป
 ระสิทธิภาพการจด
ั เ ก็บภ
 าษี ความกาวหน าของงาน :100.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

คร

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน

าน

100.000
(รอยละ)

ห

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

ม

เป าหมาย

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติ
งานตามแผนการเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด

ท

1

28/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว วันที่ 4 มิ.ย.62 สงจดหมาย
เตือนลูกหนี้คางชําระภาษีบํารุงทองที่ วันที่ 5 มิ.
ย.62 สงจดหมายเตือนลูกหนี้คางชําระภาษีโรงรือ
นและที่ดิน วันที่ 6 มิ.ย.62 จนท.ออก
ประชาสัมพันธและตรวจปายรายเกา ถ.บรมราช
ชนนี และถนนพุทธมณฑลสาย 2 วันที่ 13 มิ.ย.
62 จนท.ออกประชาสัมพันธและตรวจปายราย
ใหม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 วันที่ 26 มิ.ย.62 จน
ท.ออกประชาสัมพันธและตรวจปายรายใหม
ตลาดเวิลมารเก็ต ถ.ทวีวัฒนา ยอดจัดเก็บตงั ้ แต
วันที่ 1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62 -ภาษีโรงเรือนและที่
ดิน ประมาณการ 47,000,000 บาท ยอดจัดเก็บ
59,151,424.18 บาท คิดเป็ นรอยละ 125.85 ภาษีบํารุงทองที่ ประมาณการ 1,820,000 บาท
ยอดจัดเก็บ 1,791,803.25 บาท คิดเป็ นรอยละ
98.45 -ภาษีปาย ประมาณการ 8,500,000 บาท
ยอดจัดเก็บ 7,624,044.40 บาท คิดเป็ นรอยละ
89.69 รวม 3 ภาษี ประมาณการ 57,320,000
บาท ยอดจัดเก็บ 68,567,271.83 บาท คิดเป็ น
รอยละ 119.62 การจัดเก็บภาษีคางชําระ 3 ประ
เภท ตัง้ แตวันที่ 1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62 -ภาษีโรง
เรือนและที่ดิน ยอดคางชําระ 36,011.42 บาท
จัดเก็บได 36,011.42 บาท คิดเป็ นรอยละ 100 ภาษีบํารุงทองที่ ยอดคางชําระ 83,800.76 บาท
จัดเก็บได 52,695.89 บาท คิดเป็ นรอยละ 62.88
-ภาษีปาย ไมมียอดคางชําระ รวม 3 ภาษี มียอด
คางชําระ 119,812.18 บาท จัดเก็บได 88,707.
31 บาท คิดเป็ นรอยละ 74.04

กร
ุงเ

ลําดับ

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
9

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ  (สวนสา
ธารณะ/สวนหยอม)

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

125.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(9.2). กิจกรรมการรายงานพ้ น
ื ที่สีเขียวใหกับ
สํานักสิ่งแวดลอม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.1 รอยละของปริมาณมูลฝอย
อินทรียที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับ ปี  2561

12.00
(รอยละ)

118.730
(รอยละ)

(10.1). กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไมใบไม เศษผัก
ผลไม นํ าสงโรงงานผลิตปุยหมักหนองแขม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(10.2). กิจกรรมการคัดแยกกิ่งไมใบไม เศษผัก
ผลไม เศษอาหาร ทําป ุยหมักในพ้ น
ื ที่เขต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :100.00%
28/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... เดือน
มิถุนายน 2562 ดําเนินการปลูกตนไมเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะ
กลางและทางเทาถนนพุทธมณฑล สาย 3 พื้นที่
เขตทวีวัฒนา ใหมีความรมรื่นและสวยงามดวย
ไมดอก ไมประดับดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประ
สงค ของโครงการบํารุงรักษาปรับปรุงและเพิ่ม
ําเนิงนบงปาระมาณ
น โครงรก
กรราปีม พ.
พื้นทีผล
่สีเก
ขีาร
ยวดจาก
ายาร
จา/ยกิปจระจํ
ศ. 2562 หมวดรายจายอ่ น
ื  แผนงานพัฒนา
สภาวะสิ่งแวดลอม ภายในวงเงิน 2,100,000.บาท รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการดังนี้
โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สี
เขียว ดําเนินการปลูกตนไม ไมดอก-ไมประดับ
บริเวณทางเทาถนนพุทธมณฑล สาย 3 พื้นที่
684.66 ตร.ม. เพื่อเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวและปรับปรุง
ภูมิทัศน ดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เป าหมาย ของโครงการบํารุงรักษาปรับปรุงและ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว จากงบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2562 หมวดรายจายอ่ น
ื  แผนงานพัฒนา
สภาวะสิ่งแวดลอม ดําเนินการตามเป าหมายตาม
ที่กําหนด คิดเป็ น รอยละ 100
ความกาวหน าของงาน :100.00%

17/9/2562 :กันยายน 2562 รายงานครัง้ ที่ 12 ที่วางริมถนนบรมราชชนนีติดหมูบานกฤษดานคร
20 จํานวนพ้ น
ื ที่ 13-1-34.46 ไร - สวนหยอมปั๊ม
บางจากถึงกรุงเทพฯ ตรงขามบุญถาวร จํานวน
พื้นที่ 0-0-61.69 ไร - สวนหยอมรานอาหาร
Rabbit & Turtle จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-2-25.37 ไร สวนหยอมขางกองบัญชาการตํารวจนครบาล 7
จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-3-68.3 ไร สรุปกิจกรรมรายงาน
พื้นที่สีเขียว ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562 ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพ้ น
ื ที่สี
เขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็ นสวนสาธารณะ/สวน
หยอม 1. สวนหยอมสนามฟุตบอลโรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ จํานวนพ้ น
ื ที่ 4-2-0 ไร
2. สวนหยอมสนามฟุตบอลวิทยาลัยทองสุข
จํานวนพ้ น
ื ที่ 3-1-0 ไร 3. สวนหยอมหมูบานธน
าวัลย ถนนสุขาภิบาลบางระมาด จํานวนพ้ น
ื ที่
10-3-0 ไร 4. สวนหยอมสนามซอมบอลอัส
สัมชัญธนบุรี ริมคลองทวีวัฒนา จํานวนพ้ น
ื ที่
4-0-0 ไร 5.สวนหยอมสนามไดรกอลฟท็อปคลาส
เสนกาญจนาภิเษก ฝั ่ งเขากอนถึงศูนยเบนซ
จํานวนพ้ น
ื ที่ 8-2-0 ไร 6. สวนหยอมรานอาหาร
บานยี่สาร จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-2-50 ไร 7. สวนหยอม
บานเมืองดี ถนนศาลาธรรมสพน จํานวนพ้ น
ื ที่
0-2-0 ไร 8. สวนหยอมหมูบานนิยาม ถนนบรม
ราชชนนี จํานวนพ้ น
ื ที่ 2-0-0 ไร 9. สวนหยอม
หมูบานโนเบิลอนาวานาปิ่นเกลา(ฝั ่ งขาออก)
จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-1-25 ไร 10. สวนหยอมสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนกีฬาพาณิชยราชดําเนิน จํานวน
พื้นที่ 9-2-0 ไร 11. สวนหยอมสนามไดรกอลฟ
ขางศูนยกีฬาราชดําเนิน จํานวนพ้ น
ื ที่ 5-3-38.97
ไร 12. สวนหยอมหน าบานรานอาหารครัวบาน
ไทร จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-3-53.40 ไร 13. สวนหยอม
ปั ๊ มบางจากถึงกรุงเทพฯ ตรงขามบุญถาวร
จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-0-61.69 ไร 14. สวนหยอมราน
อาหาร Rabbit & Turtle จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-2-25.37
ไร 15. สวนหยอมขางกองบัญชาการตํารวจนคร
บาล 7 จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-3-68.3 ไร เป าหมาย 4
ครัง้ /ปี  (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) – ผลงานที่ทําได
4 ครัง้  (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) รวม 15 แหง
ขนาดพ้ น
ื ที่ รวม 64 ไร 2 งาน 78.13 ตร.วา 1.2
พื้นที่สีเขียวที่ไมไดอยูในรูปแบบสวนสาธารณะ
สํารวจและนําเขาขอมูลฯ จํานวน 12 แหง ดังนี้
1. ที่วางขางวิทยาลัยทองสุข จํานวนพ้ น
ื ที่
10-0-93.47 ไร 2. ที่วางริมถนนบรมราชชนนี
ซอย 115 จํานวนพ้ น
ื ที่ 10-2-94.00 ไร 3. ที่วาง
พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 28 จํานวนพ้ น
ื ที่
8-1-92.53 ไร 4. ที่วางตรงขาม ซอยทวีวัฒนา 2
5 จํานวนพ้ น
ื ที่ 28-2-58.29 ไร 5. ที่วางตรงขาม
สาย 2 ซอย 27/1 จํานวนพ้ น
ื ที่ 4-1-1.36 ไร 6.
ที่วางถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 จํานวน
พื้นที่ 4-0-0 ไร 7. ที่วางหลังวิทยาลัยทองสุข
ถนนสวนผัก จํานวนพ้ น
ื ที่ 8-1-73.57 ไร 8. ที่
วางถนนพุทธมณฑล สาย 2 ฝั ่ งตรงขาม บ.
ทรัพยไพศาลไทร จํากัด 9. ที่วางถนนพุทธ
มณฑลสาย 2 ติดสี่แยกไฟแดง ถนนทวีวัฒนา-ก
าญจนาภิเษก จํานวนพ้ น
ื ที่ 4-0-1ไร 10. ที่วาง
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 แยก 1 จํานวน
พื้นที่ 4-1-0.65 ไร 11. ที่วางพุทธมณฑลสาย 3
ซอย 17 ติดกับหมูบานลดาวัลย จํานวนพ้ น
ื ที่
จํานวน 12-3-0 ไร 12. ที่วางริมถนนบรมราช
ชนนีติดหมูบานกฤษดานคร 20 จํานวนพ้ น
ื ที่
13-1-34.46 ไร - เป าหมาย 3 แหง/ไตรมาส -ผล
งานที่ทําได 12 แหง ขนาดพ้ น
ื ที่รวม 114 ไร 3
งาน 40.82 ตร.วา 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ  1.
สวนหยอมสนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชิ
นูทิศ สตรีวิทยาฯ จํานวนพ้ น
ื ที่ 4-2-0 ไร 2. สวน
หยอมสนามฟุตบอลวิทยาลัยทองสุข จํานวนพ้ น
ื
ที่ 3-1-0 ไร 3. สวนหยอมหมูบานธนาวัลย ถนน
สุขาภิบาลบางระมาด จํานวนพ้ น
ื ที่ 10-3-0 ไร 4.
สวนหยอมสนามซอมบอลอัสสัมชัญธนบุรี ริม
คลองทวีวัฒนา จํานวนพ้ น
ื ที่ 4-0-0 ไร 5.สวน
หยอมสนามไดรกอลฟท็อปคลาสเสนกาญจนา
ภิเษก ฝั ่ งเขากอนถึงศูนยเบนซ จํานวนพ้ น
ื ที่
8-2-0 ไร 6. สวนหยอมรานอาหารบานยี่สาร
จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-2-50 ไร 7. สวนหยอมบานเมือง
ดี ถนนศาลาธรรมสพน จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-2-0 ไร 8.
สวนหยอมหมูบานนิยาม ถนนบรมราชชนนี
จํานวนพ้ น
ื ที่ 2-0-0 ไร 9. สวนหยอมหมูบานโน
เบิลอนาวานาปิ่นเกลา(ฝั ่ งขาออก) จํานวนพ้ น
ื ที่
0-1-25 ไร 10. สวนหยอมสนามฟุตบอลโรงเรียน
กีฬาพาณิชยราชดําเนิน จํานวนพ้ น
ื ที่ 9-2-0 ไร
11. สวนหยอมสนามไดรกอลฟขางศูนยกีฬาราช
ดําเนิน จํานวนพ้ น
ื ที่ 5-3-38.97 ไร 12. สวน
หยอมหน าบานรานอาหารครัวบานไทร จํานวน
พื้นที่ 0-3-53.40 ไร 13. สวนหยอมปั๊มบางจาก
ถึงกรุงเทพฯ ตรงขามบุญถาวร จํานวนพ้ น
ื ที่
0-0-61.69 ไร 14. สวนหยอมรานอาหาร Rabbit
& Turtle จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-2-25.37 ไร 15. สวน
หยอมขางกองบัญชาการตํารวจนครบาล 7
จํานวนพ้ น
ื ที่ 0-3-68.3 ไร - เป าหมายรอยละ
100 -ผลงานที่ทําได รอยละ 125 ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

คร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

(9.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความกาวหน าของงาน :100.00%

3/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กันยายน 2
562... สํานักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ดําเนินการจัด
เก็บกิ่งไม ใบไม เศษผัก เศษผลไม นํ าสงโรงงาน
ผลิตปุยหมักหนองแขม เพื่อผลิตเป็ นปุยหมัก
รวม 588.12 ตันตอปี - ผลการดําเนินการคิดเป็ น
รอยละ 100 - ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

3/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กันยายน 2562
– สํานักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ ดําเนินการจัดเก็บกิ่ง
ไม ใบไม เศษผัก ผลไม เศษอาหาร ทําป ุยหมัก
ในพ้ น
ื ที่เขต บริเวณสวนบานไทร สวนปาเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา สวนบัวแดง ริมถนนอุท
ยาน สวนชานบาน รวม 2,374 ตันตอปี - ผลการ
ดําเนินการคิดเป็ น รอยละ 100 - ดําเนินโครงการ
แลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว

(10.4). โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละของโรงเรียนที่ไดรับอนุมัติงบ
ประมาณการปรับปรุงอาคารสถาน
ศึกษาใหอยูในสภาพดี
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได
ดําเนินงานแลวเสร็จตามแผนที่
กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

41.410
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

3/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กันยายน 2562
: - จัดทําศูนยเรียนรูการแปรรูปขยะเศษอาหาร
เพื่อนํากลับไปใชประโยชนบริเวณสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา โดยการจัดทํานํ้ าหมักชีวภาพ และปุย
หมักอินทรีย พรอมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
- เบิกจายเงินจัดซ้ อ
ื วัสดุเพื่อใชดําเนินการใน
โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อ
นํ าไปใชประโยชน เบิกจายจากงบประมาณราย
จายประจําปี  พ.ศ. 2562 หมวดรายจายอ่ น
ื  แผน
งานรักษาความสะอาด ภายในวงเงิน 50,000.บาท เรียบรอยแลว - ผลการดําเนินการคิดเป็ น
รอยละ 100 - ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไว

(11.1). กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจาก ความกาวหน าของงาน :100.00%
แหลงกําเนิดนําสงศูนยหนองแขม
3/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กันยายน 2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สํานักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝายรักษาความ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
สะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอย
อันตรายจากชุมชน จํานวน 16 แหง โรงพยาบาล
ธนบุรี 2 สถานีบริการน้ํ ามันเชื้อเพลิงเชลล อื่น ๆ
รวมทงั ้ สน
ิ้  19.6 ตันตอปี - ผลการดําเนินการคิด
เป็ น รอยละ 100 - ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไว

ม

1.2 รอยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2561

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(11.2). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชน
3/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กันยายน 2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สํานักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝายรักษาความ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
สะอาดและสวนสาธารณะ ดําเนินการจางอาสา
สมัครชักลากมูลฝอย ครบ 3 ชุมชน ไดแก
ชุมชนบางพรหมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟ
ศาลาธรรมสพน และชุมชนวัดปุรณาวาส โดย
ปฏิบัติงานเรียบรอย - เบิกจายเงินคาตอบแทนให
แกอาสาสมัครชุมชน เรียบรอยแลว - ผลการ
ดําเนินการคิดเป็ น รอยละ 100 - ดําเนินโครงการ
แลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว
(12.1). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.2). โครงการปรับปรุงโรงเรียนตงั ้ พิรุฬหธร
รม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.3). โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองตนไทร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

29/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ห

(10.3). กิจกรรมการคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ผัก ผลไม นํ าไปเลีย
้ งสัตว
3/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กันยายน 2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สํานักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝายรักษาความ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
สะอาดและสวนสาธารณะ ดําเนินการคัดแยกเศษ
อาหาร เศษผัก ผลไม นํ าไปเลีย
้ งสัตว รวม 2
,714 ตันตอปี - ผลการดําเนินการคิดเป็ น รอยละ
100 - ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่
วางไว

27/6/2562 : ผูรับจางดําเนินงานตามสัญญาได
100 % ตรวจรับงานเรียบรอยแลว ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

25/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ผูรับจางสงมอบงานเรียบรอยแล
ว

(12.4). โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัส ความกาวหน าของงาน :100.00%
ดิ ์
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.5). โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองพรหม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(12.6). โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณ
าวาส

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

์ างการเรียนในวิชา
6. ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

84.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(13.1). โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา ความกาวหน าของงาน :100.00%
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว โรงเรียนวัดปุรณาวาส ไดดําเนิน
:: ฝ ายการศึกษา
การจัดสอนพระพุทธศาสนาใหกับนักเรียนในวัน
อาทิตย เพื่อนักเรียนจะไดรับความรูเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาใหมากยิ่งข้ น
ึ  และไดใชเวลาวาง
ใหเป็ นประโยชน และสามารถนํามาใชกับชีวิต
ประจําวันได โดยมีการสอนที่วัดปุรณาวาส เริ่ม
สอนตงั ้ แตวันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ถึงวันอาทิตยที่ 29 กันยายน 2562 นักเรียนมา
เรียน จํานวน 215 คน โดยมีคาใชจายดังนี้ 1. คา
ตอบแทนพระวิทยากร/ครู วันละ 400 บาท
/สัปดาห/รูป/คน 2. คาอาหารทําการนอกเวลา
สําหรับผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูประสานงาน
และคนงานดูแลรักษาความสะอาด วัน 420 บาท
/สัปดาห/คน 3. คาอาหารกลางวันสําหรับผูเรียน
คนละ 20 บาท/สัปดาห/คน
(13.2). โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนกรุงเทพมหานครใน
สังกัดสํานักงานเขตทวีวัฒนา จํานวน 7 โรงเรียน
แตละโรงเรียนไดมีการจัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ คณะ
กรรมการโรงเรียนละ 15 คน โดยมีโรงเรียน
ขนาดใหญ 4 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 1
โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน
ดําเนินการจัดประชุมในหนึ่งปีการศึกษา จํานวน
4 ครัง้  ซึ่งแบงประชุมภาคเรียนละ 2 ครัง้  มีงบ
ประมาณในการดําเนินการ เป็ นเงิน 42,000 บาท
โดยจัดสรรใหโรงเรียนดําเนินการในแตละ
โรงเรียนดังนี้ 1. คาอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื ใน
การจัดประชุมโรงเรียนละ 4 ครัง้  ครัง้ ละครึ่งวัน
คนละ 25 บาท จํานวน 15 คน เป็ นเงิน 1,500
บาท/โรงเรียน รวม 7 โรงเรียน เป็ นเงิน 10,500
บาท 2. คาวัสดุจัดทําเอกสารการประชุม
โรงเรียนละ 4,500 บาท รวม 7 โรงเรียน เป็ น
เงิน 31,500 บาท คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั้
พื้นฐานไดเขารวมประชุมและไดทราบความรู
ความเขาใจบทบาทหน าที่ของตนเอง และได
พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ แสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะและประสบการณรวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ และไดรวมกันพัฒนาโรงเรียนให
มีประสิทธิภาพมากข้ น
ึ  (โรงเรียนทงั ้  7 โรงเรียน
ไดรับจัดสรรงบประมาณ เป็ นเงิน 42,000 บาท
แตไดดําเนินการเบิกจาย เป็ นเงิน 41,600 บาท
เนื่องจากกรรมการแตละโรงเรียนมาประชุมไม
ครบตามจํานวน จึงไมสามารถเบิกจายคาอาหาร
ไดครบตามจํานวน)

คร

ลําดับ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(13.4). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.5). โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

าน

(13.3). โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนกรุงเทพมหานครใน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สังกัดสํานักงานเขตทวีวัฒนา จํานวน 7 โรงเรียน
:: ฝ ายการศึกษา
แตละโรงเรียนไดมีการจัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ คณะ
กรรมการโรงเรียนละ 12 คน โดยมีโรงเรียน
ขนาดใหญ 4 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 1
โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน
ดําเนินการจัดประชุมในหนึ่งปีการศึกษาจํานวน 2
ครัง้  ซึ่งแบงประชุมภาคเรียนละ 1 ครัง้  มีงบ
ประมาณในการดําเนินการเป็ นคาวัสดุในการจัด
ทําเอกสารและคาอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื  เป็ น
เงิน 15,500 บาท โดยจัดสรรใหโรงเรียนดําเนิน
การในแตละโรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนคลองตนไทร
และโรงเรียนคลองบางพรหม ไดรับโรงเรียนละ
1,900 บาท รวมเป็ นเงิน 3,800 บาท โดยแบง
เป็ นคาอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื  (25 บาท x 12
คนx 2 โรงเรียน x 2 ครัง้ ) เป็ นเงิน 1,200 บาท
คาวัสดุจัดทําเอกสารประชุม (1,300 บาท x 2
โรงเรียน) เป็ นเงิน 2,600 บาท 2. โรงเรียน
ขนาดกลาง จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
คลองมหาสวัสดิ ์ เป็ นเงิน 2,100 บาท โดยแบง
เป็ นคาอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื  (25 บาท x 12
คนx 1 โรงเรียน x 2 ครัง้ ) เป็ นเงิน 600 บาท คา
วัสดุจัดทําเอกสารประชุม (1,500 บาท x 2 โรง
เรียน) เป็ นเงิน 1,500 บาท 3. โรงเรียนขนาด
ใหญ จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดปุรณ
าวาส โรงเรียนตงั ้ พิรุฬหธรรม โรงเรียนคลองทวี
วัฒนา และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ไดรับ
จัดสรรโรงเรียนละ 2,400 บาท รวมเป็ นเงิน 9
,600 บาท โดยแบงเป็ นคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม(25 บาท x 12 คนx 4 โรงเรียน x 2 ครัง้ )
เป็ นเงิน 2,400 บาท คาวัสดุจัดทําเอกสารประชุม
(1,800 บาท x 4 โรงเรียน) เป็ นเงิน 7,200 บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

22/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว สํานักงานเขตทวีวัฒนามีเครือ
ขายโรงเรียน 1 เครือขาย คือ เครือขายโรงเรียน
ที่ 66 (7 โรงเรียน) ไดรวมกันจัดงานมหกรรม
การศึกษาทวีวัฒนากาวหน า ปี การศึกษา 2562
โดยจัดปีละ 1 ครัง้  นิทรรศการที่จัดเป็ นการแสดง
ผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนเพื่อ
นํ าเสนอตอสาธารณชน ซึ่งจัดในวันที่ 22
กุมภาพันธ 2562 ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
สํานักงานเขตทวีวัฒนา ไดรับงบประมาณในการ
จัดงาน เป็ นเงิน 90,000 บาท โดยมีคาวัสดุใน
การจัดนิทรรศการตามกลุมสารการเรียนรู เป็ น
เงิน 80,000 บาท และคาอาหารวาง 10,000
บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยจัดอบรมระหวางวันที่ 2
9-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนคลองบาง
พรหม มีผูเขาอบรมลูกเสือ 40 คน ยุวกาชาด 40
คน รวม 80 คน จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตทวีวัฒนาทงั ้  6 โรงเรียน

(13.7). โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.8). โครงการเกษตรปลอดสารพิษ

ห

(13.6). โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ ความกาวหน าของงาน :100.00%
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว แบงเป็ นคาใชจายรายหัว
:: ฝ ายการศึกษา
นักเรียนคนละ 600 บาท ใหกับนักเรียนทุกระดับ
ชัน
้  ดังนี้ 1. คาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุด
พละ และชุดนอนอนุบาล โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตทวีวัฒนา จํานวน 7 โรงเรียน
นักเรียนทุกคนทุกระดับชน
ั ้ ไดรับชุดคนละ 1 ชุด
เรียบรอยแลว 2. คาประกันอุบัติสําหรับนักเรียน
โรงเรียนดําเนินการสรรหาบริษท
ั ประกันภัยใหกับ
นักเรียนเรียบรอยแลว โดยบริษท
ั  เมืองไทย
ประกันชีวิตใหความคุมครองตงั ้ แตวันที่ 16
พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563 และ
แบงนักเรียนแตละโรงเรียน ดังนี้ - โรงเรียน
คลองตนไทร สอนตงั ้ แตระดับชน
ั ้ อนุบาล 1 ถึง
ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 281 คน โรงเรียนคลองทวีวัฒนา สอนตงั ้ แตระดับชน
ั ้ อนุ
บาล 1 ถึงชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 1,062
คน - โรงเรียนคลองบางพรหม สอนตงั ้ แตระดับ
ชัน
้ อนุบาล 1 ถึงชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน
333 คน - โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ ์ สอนตงั ้ แต
ระดับชน
ั ้ อนุบาล 1 ถึงชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 383 คน - โรงเรียนตงั ้ พิรุฬหธรรม สอน
ตัง้ แตระดับชน
ั ้ อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 1,656 คน - โรงเรียนวัดปุรณาวาส สอน
ตัง้ แตระดับชน
ั ้ อนุบาล 1 ถึงชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่
6 จํานวน 1,656 คน - โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
สอนตงั ้ แตระดับชน
ั ้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชน
ั้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 1,160 คน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/6/2562 : 27132ดําเนินโครงการแลวเสร็จ
ตามแผนงานที่วางไวแลว โดยจัดอบรม
ขาราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ จํานวน
323 คน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ หอง
ประชุมโรงเรียนวัดปุรณาวาส โดยจัดอบรมเรื่อง
คนสําราญ งานสําเร็จ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุ
ตฺโต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

พ

(13.9). โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและ ความกาวหน าของงาน :100.00%
รักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว สํานักงานเขตทวีวัฒนาจาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เหมายามดูแลทรัพยสินของโรงเรียนในสังกัด
:: ฝ ายการศึกษา
สํานักงานเขตทวีวัฒนา ทัง้  7 โรงเรียน ดังนี้ 1.
โรงเรียนตงั ้ พิรุฬหธรรม และโรงเรียนคลองทวี
วัฒนา จัดเจาหน าที่รักษาความปลอดภัย
โรงเรียนละ 3 คน จํานวน 2 โรงเรียน รวม 6
คน (ผลัดกลางวัน 2 คน ผลัดกลางคืน 1 คน) 2.
โรงเรียนวัดปุรณาวาส และโรงเรียนมัธยมปุรณ
าวาส จัดเจาหน าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียน
ละ 3 คน จํานวน 2 โรงเรียน รวม 6 คน (ผลัด
กลางวัน 1 คน ผลัดกลางคืน 2 คน) 3. โรงเรียน
คลองบางพรหม โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ ์ และ
โรงเรียนคลองตนไทร จัดเจาหน าที่รักษาความ
ปลอดภัย โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 3 โรงเรียน
รวม 6 คน (ผลัดละ 1 คน ) โดยปฏิบัติหน าเป็ น
ประจําทุกวัน โดยแบงเป็ น 2 ผลัด ๆ ละ 12 ชัว
่
โมง คือ ผลัด 1 ตัง้ แตเวลา 07.00-19.00 น.
และผลัด 2 ตัง้ แตเวลา 19.00-07.00 น. ของวัน
รุงข้ น
ึ ตลอด 24 ชัว
่ โมง ระยะเวลาการจางตงั ้ แต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2562 นักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรในโรง
เรียน รวมทงั ้ ทรัพยสิน ไดรับความปลอดภัยมาก
ขึ้น
(13.10). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :100.00%

(13.11). โครงการสอนภาษาจีน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา จํานวน 6 โรงเรียน พานักเรียนชน
ั้
ประถมศึกษา ปี ที่ 3 จํานวน 641 คน ไปวายน้ํ า
เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการวายน้ํ าเป็ นและ
ชวยเหลือตัวเองได โดยนักเรียนแตละคนจะได
รับคาใชจายรายหัวไมเกิน 650 บาท แบงเป็ นคา
ครูผูสอนและเจาหน าที่รักษาความปลอดภัยทาง
นํ้ า/คาชุดวายน้ํ าพรอมหมวก/คารถรับ-สง โดย
แบงนักเรียนแตละโรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียน
คลองตนไทร จํานวน 28 คน 2. โรงเรียนคลอง
ทวีวัฒนา จํานวน 132 คน 3. โรงเรียนคลองบาง
พรหม จํานวน 43 คน 4. โรงเรียนคลองมหา
สวัสดิ ์ จํานวน 43 คน 5. โรงเรียนตงั ้ พิรุฬหธรรม
จํานวน 188 คน 6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส
จํานวน 207 คน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนใหกับนักเรียนชน
ั ้  ป.4-ม.6 ตามตาราง
สอนที่จัดไว โดยจัดสอนใหกับโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตทวีวัฒนา จํานวน 7 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนคลองตนไทร สอนตงั ้ แตระดับชน
ั้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 98 คน 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา สอน
ตัง้ แตระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชน
ั ้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 จํานวน 486 คน 3. โรงเรียนคลอง
บางพรหม สอนตงั ้ แตระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่
4 ถึงชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 128 คน 4.
โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ ์ สอนตงั ้ แตระดับชน
ั้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 160 คน 5. โรงเรียนตงั ้ พิรุฬหธรรม สอน
ตัง้ แตระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชน
ั ้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 จํานวน 854 คน 6. โรงเรียนวัดปุรณ
าวาส สอนตงั ้ แตระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 616 คน 7.
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สอนตงั ้ แตระดับชน
ั้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชน
ั ้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานว
น 1,160 คน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตทวีวัฒนา จํานวน 7 โรงเรียน มี
ความรูความเขาใจในภาษาจีน และสามารถนําไป
ใชในชีวิตประจําวันได

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.13). โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.14). โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.15). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%
24/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว เครือขายโรงเรียนที่ 66 มอบ
หมายใหโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เป็ นตัวแทน
เขารวมพิธีทบทวน คําปฏิญาณและสวนสนามลูก
เสือ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา
ไทย-ญี่ปุน ดินแดง และเบิกจายเงิน 42,450
บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวเรียบรอยแลว โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตทวีวัฒนาไดสงนักกีฬาแตละ
โรงเรียนเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 32 ชางนอยเกมส
ประจําปี  พ.ศ. 2562 ระหวางวันที่ 5-20 สิงหาคม
2562 และไดมีพิธีปิดในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ณ สนามกีฬา(ไทย-ญี่ปุน ดินแดง) เขตดินแดง
ไดรับงบประมาณเป็ นคาพาหนะ คาอาหาร และคา
วัสดุกีฬา เป็ นเงิน 114,300 บาท และนักเรียน
ทุกคนไดรับการปลูกฝังใหเป็ นผูมีน้ํ าเป็ นนักกีฬา
มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย รูแพ รูชนะ รูอภัย
มีสุขภาพแข็งแรง และรูจักใชเวลาวางใหเป็ น
ประโยชนไมไปมว
ั ่ สุมกับยาเสพติด สํานักงาน
เขตทวีวัฒนาไดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ และสรุปการไดรับรางวัล ดังนี้ 1.
เทควันโด เหรียญทอง 1 เหรียญ , เหรียญเงิน 4
เหรียญ , เหรียญทองแดง 2 เหรียญ 2.
แบดมินตัน เหรียญทอง 3 เหรียญ , เหรียญเงิน
8 เหรียญ , เหรียญทองแดง 1 เหรียญ 3. กรีฑา
เหรียญทอง 11 เหรียญ , เหรียญทองแดง 2 เหรี
ยญ 4. ฟุตซอล เหรียญทอง 1 เหรียญ , เหรียญ
ทองแดง 2 เหรียญ 5. มวยไทยสมัครเลน
เหรียญทอง 1 เหรียญ , เหรียญเงิน 1 เหรียญ ,
เหรียญทองแดง 1 เหรียญ 6. ยิมนาสติกลีลา
เหรียญทอง 1 เหรียญ , เหรียญเงิน 2 เหรียญ 7.
วายน้ํ า เหรียญทอง 5 เหรียญ , เหรียญเงิน 5 เห
รียญ , เหรียญทองแดง 5 เหรียญ 8. หมากลอม
เหรียญทอง 1 เหรียญ , เหรียญทองแดง 1
เหรียญ 9. คอรฟบอล เหรียญทอง 1 เหรียญ 10.
บาสเกตบอล เหรียญทอง 2 เหรียญ , เหรียญ
ทองแดง 3 เหรียญ 11. ฟุตบอล เหรียญทอง 2
เหรียญ , เหรียญทองแดง 2 เหรียญ 12. เปตอง
เหรียญทองแดง 1 เหรียญ 13. กรีฑา ถวยรวม
คะแนนชาย 2 ถวย , ถวยรวมคะแนนหญิง 1
ถวย , โลนักกีฬาดีเดน 1 โล 14. มวยไทยสมัคร
เลน ไดรางวัลชนะเลิศคูชกดุเดือด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

24/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนไดดําเนินการผลิตส่ อ
ื
การเรียนรูที่ไดมาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคลอง
กับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหกับนัก
เรียน โดยนํามาสอนเพิ่มเติมกับหนังสือเรียนเพื่อ
ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเพิ่มมากข้ น
ึ  โดย
นักเรียนสามารถนําความรูและทักษะในการใชส่ อ
ื
นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ มา
ประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานอยางมี
คุณภาพตามขนาดของโรงเรียน ไดแก โรงเรียน
ขนาดใหญ จํานวน 3 ผลงาน , โรงเรียนขนาด
กลาง จํานวน 2 ผลงาน และโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวน 1 ผลงาน

(13.16). โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็ก
ความกาวหน าของงาน :100.00%
และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.17). โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(13.18). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%
26/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว คณะกรรมการประเมินฯรวมกับ
สถานศึกษาดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล
ผลการประเมิน ขอเสนอแนะ และแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
2562 และวางแผนการเนินการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อ
ใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เขมแข็งและมีการรับรองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ระยะที่
โดยมีคาใชจายเป็ นคาวิทยากร โรงเรียนละ
1,800 บาท รวมเป็ นเงิน 12,600 บาท

กร
ุงเ

(13.12). โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ความกาวหน าของงาน :100.00%
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โรงเรียนไดดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนชน
ั้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป โดยครูสอนภาษา
อังกฤษที่ผานการสอบคัดเลือก โดยจัดสอนใหกับ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตทวีวัฒนา จํานวน
7 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองตนไทร สอน
ตัง้ แตระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชน
ั ้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 จํานวน 207 คน 2. โรงเรียนคลอง
ทวีวัฒนา สอนตงั ้ แตระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 859 คน 3.
โรงเรียนคลองบางพรหม สอนตงั ้ แตระดับชน
ั้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 264 คน 4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ ์
สอนตงั ้ แตระดับชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชน
ั้
ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 383 คน 5. โรงเรียน
ตัง้ พิรุฬหธรรม สอนตงั ้ แตระดับชน
ั ้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 1,138 คน 6.
โรงเรียนวัดปุรณาวาส สอนตงั ้ แตระดับชน
ั้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 1,288 คน 7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
สอนตงั ้ แตระดับชน
ั ้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชน
ั้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 1,160 คน นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตทวีวัฒนา จํานวน
7 โรงเรียน มีความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษ
และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

(13.19). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล ความกาวหน าของงาน :100.00%
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2. รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการ
เฝ าระวังและตรวจตรา

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

50.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8. รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมี
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
(14.1). โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชา
ชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ
(15.1). โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
12/9/2562 : ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนพรอมออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟัง
ปั ญหาของชุมชนและรวมแกไขปัญหา
รวมพัฒนาชุมชน สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนใหมีความสุข และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยสนับสนุนงบ
ประมาณเป็ นคาใชจายในการพัฒนาชุมชน เดือน
สิงหาคม 2562 จํานวน 14 ชุมชน และเดือน
กันยายน 2562 ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว

าน

คร

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 15 ตัวชว
ี้ ัด //

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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